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Nieuwsbrief April 2021. 

Overlijden gemeentelid Jan Labruijère. 
Loof de Heer want hij is goed 
Eeuwig duurt zijn trouw 
 
Maandagavond 29 maart j.l. is Jan Labruijère overleden. 
Thuis in zijn eigen omgeving. 
Tot het laatst toe omringd met alle liefde en goede zorg. 
Zaterdag 3 april a.s. nemen we in een Dankdienst afscheid van hem. 
We zullen zijn zachtaardigheid en humor missen. 
 
Erediensten in Stille week en Pasen. 

In aanvulling op eerdere publicatie in de Schakel van Maart/April 2021. 
De geplande erediensten op Witte Donderdag 1 april en Goede Vrijdag 2 april gaan door volgens de 
planning in het kerkgebouw Sluiskil aanvang 19.30 uur. 
 
De geplande Paaswake van zaterdag 3 april a.s. komt te vervallen.  
Reden hiertoe is de avondklok die op die dag om 22.00 uur ingaat en de dienst vervroegen past niet 
bij het liturgisch karakter van deze eredienst. 
 
Ook de geplande eredienst op Paaszondag 4 april a.s. gaat door zoals gepland om 10.00 uur. 
 
Wij zien uit naar uw komst. 
 
Onderhoud begraafplaats Philippine. 
Op dit moment werkt de Gemeente Terneuzen aan de herinrichting van de gemeentelijke 
begraafplaats in Philippine. Als de begraafplaats er straks weer representatief is, zou het fijn zijn als 
de graven er ook netjes bij liggen. Uiteraard is het de plicht van de nabestaanden om dit te doen, 
maar voor sommigen is dat niet (meer) mogelijk. 
Tijdens de verschillende inloopbijeenkomsten met alle belanghebbenden is er gesproken over de 
inzet van vrijwilligers om de graven onkruidvrij te houden. Graag doen wij een oproep of er in ons 
midden gemeenteleden zijn die hierbij willen helpen? 
Vanuit de nabestaanden is er een aanmelding van 1 persoon, maar het zal duidelijk zijn dat deze 
vrijwilliger niet alle onderhoud kan doen. 
 
Wij horen het graag van u. 
 
Actie Kerkbalans 2021. 
Stand van zaken per 29 maart 2021. 

Verzonden brieven   Reacties     Toezeggingen  

Totaal 149   98 66% deelname  € 16.986 
    44 30% geen reactie 
   7  overige reacties 
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Per locatie 
 
Philippine  
38    33 87% deelname  € 5.170  31% 
Sas van Gent 
35    25 71% deelname  € 3.100  18% 
Sluiskil 
50    22 44% deelname  € 3.589  21% 
Overig 
26    18 69% deelname  € 5.127  30%  
 
In de kerkenraadsvergadering van april zullen we deze uitkomsten nader met elkaar bespreken. 
 

Stille week en Pasen. 
 
(Lied 571).  
Het is van de hand van Sytze de Vries, vrij naar een liedtekst van Friedrich Spee von Langenfeld,  
‘Bey stiller nacht’:  
 
In stille nacht houdt Hij de wacht  
waar alle anderen slapen.  
De ogen zwaar, de harten moe,  
hebben wij hem verlaten.  
 
Waarom blijft niet het laatste lied  
in onze harten hangen?  
De lofzang klonk, maar is verstomd.  
De dood houdt ons omvangen.  
 
Een beker vol van vreugdewijn  
heeft Hij met ons gedronken.  
Een bittere kelk vol eenzaamheid  
hebben wij Hem geschonken.  
 
In stille nacht heeft Hij volbracht  
de doortocht voor ons leven.  
De nieuwe morgen van Gods trouw  
heeft Hij aan ons gegeven.  
 
Tot aan het einde van de tijd  
zal ik zijn wachtwoord horen:  
Waak dan en bid! Zo blijft Hij mij,  
en ik Hem toebehoren.  
 
Een hartelijke groet vanuit uw kerkenraad. 


